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Jos de Blok: ‘VWS benut 

expertise zorg onvoldoende bij 

vaccinatiestrategie’ 
Benut de expertise van wijkverpleegkundigen om zo veel mogelijk mensen snel 

te vaccineren. Die oproep doet Jos de Blok aan het ministerie van VWS, na een 

voorstel om te helpen bij de vaccinatiestrategie. De 10.000 

wijkverpleegkundigen staan klaar om te prikken. 
Buurtzorg-directeur Jos de Blok: ‘Als je deze pandemie echt samen wilt 

bestrijden, benut je in de uitvoering de kennis, expertise en routine van 

zorgprofessionals’ 

PREMIUM 

‘Beste @hugodejonge: mocht u nog iemand kunnen gebruiken om de 

vaccinatiestrategie verder vorm te geven: ik ben beschikbaar!’, 

twitterde Buurtzorg-directeur Jos de Blok dit weekend. 

Dat Nederland in Europa onderaan bungelt qua tempo van vaccineren – alleen 
Bulgarije is trager –  verbaast De Blok niet. Al sinds het begin van de coronacrisis 

ziet hij een patroon. Het ministerie van VWS trekt de uitvoering van de 

pandemiebestrijding naar zich toe. Dat is geen onverdeeld succesverhaal, stelt 

De Blok. 

‘Nederland had in het voorjaar een groter tekort aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen dan de buurlanden, doordat de inkoop in handen kwam 

van mensen die dat niet gewend zijn te doen. Er waren problemen met 

de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek door keuzes van de minister. 
Op de GGD’en was eerst jarenlang bezuinigd en nu moesten ze opeens een taak 

doen waar ze niet op waren voorbereid. Routine opbouwen bij testen en BCO-

onderzoek kost zo veel tijd, terwijl die expertise aanwezig is in het veld. 

VWS stuurt top-down aan 
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Maar het ministerie van VWS benut de expertise in het veld onvoldoende, vindt 

De Blok. ‘Het ministerie is onderdeel van het probleem. Het trekt te veel de regie 

naar zich toe en hanteert een top-down bevel-en-commando stijl van aansturen. 

“We doen het zelf, we kunnen het zelf” is de lijn van het ministerie.’ 

VWS laat met vaccinatiestrategie 

Dat het ministerie van VWS in de zomer van 2020 nog geen heldere 

vaccinatiestrategie had, vindt De Blok onbegrijpelijk. ‘Je weet dat die vaccins 

eraan komen. Vorige zomer had je al een strategie moeten maken welke 

doelgroepen je wanneer en hoe wilde vaccineren. Voor elk scenario had een 

plan moeten klaarliggen.’ 

Als reden voor de valse start noemde de minister dat hij het vaccineren 

zorgvuldig wilde doen en dat de GGD’en IT-problemen hadden. Die argumenten 
overtuigen De Blok niet. ‘Hoe ingewikkeld kan het zijn om bij te houden wie 

wanneer is gevaccineerd? Het is onbegrijpelijk dat het nog niet is geregeld.’ 

Expertise wijkverpleegkundigen 

Dat het ministerie bij de vaccinatiestrategie gebruik zou maken van de expertise 

die aanwezig is in de zorg, lijkt De Blok voor de hand liggen. ‘Huisartsen en 

wijkverpleegkundigen zijn gewend om snel te vaccineren. Als de GGD’en het niet 

aankunnen, kunnen zij helpen. Dan zijn het communicerende vaten. Maar VWS 
laat zich leiden door de belangen en lobby’s van organisaties. Ziekenhuizen en 

verpleeghuizen wisten voorrang te bedingen. Deze minister gaat van incident 

naar incident.’ 

Laat wijkverpleegkundigen vaccineren 

De Blok roept de minister op om zorgprofessionals zo veel mogelijk een actieve 

rol te geven in de vaccinatiestrategie. De wijkverpleegkundigen in Nederland 

komen bij 700.000 kwetsbare mensen over de vloer. Vaak zijn het mensen met 

onderliggende medische problemen. Precies de mensen die risico lopen om met 
covid in het ziekenhuis te komen, stelt De Blok. ‘De circa 50.000 tot 60.000 
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wijkverpleegkundigen zijn vooral in de ochtend druk met cliënten. In de middag 

zouden ze prima kunnen vaccineren. Als je bij mensen thuis komt, voorkom je 

ook dat ze door Nederland gaan crossen om zich te vaccineren, met alle risico’s 

op besmetting die daarbij horen.’ 

Preventie 

Inmiddels beschikken alle teams van Buurtzorg over materiaal voor sneltesten. 

In een vlotte logistieke operatie zijn binnen enkele dagen duizend pakketjes 

door heel Nederland verspreid over alle Buurtzorg-teams. Daarmee kunnen 

verpleegkundigen patiënten en mantelzorgers testen en zo voorkomen dat de 

besmettingen zich verder verspreiden. ‘Als je deze pandemie echt samen wilt 

bestrijden, benut je in de uitvoering de kennis, expertise en routine van 

zorgprofessionals die begrijpen hoe besmettingen werken. Dan kun je ook meer 

doen aan preventie.’ 
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